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1. Ujian online akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 pukul 10.00 

WIB. Setelah Sesi Ujian dibuka maka akan muncul tombol  mulai ujian secara otomatis. 

2. Ujian secara online dapat dilakukan melalu browser pada komputer  seperti Google 

Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge, Opera Mini. 

3. Setalah peserta menjawab semua pertanyaan tekanlah tombol  SIMPAN SEMUA 

JAWABAN  maka jawaban akan tersimpan di server. Tanpa menekan tombol tersebut 

maka jawaban tidak akan tersimpan ke server sehingga nilai peserta otomatis 0. 

Tombol ini hanya boleh di klik sekali setelah selesai memilih dan yakin dari semua 

jawaban. Jangan menekan tombol ini jika belum selesai memilih jawaban pada semua 

soal karena ujian dianggap telah selesai. 

4. Pastikan daya listrik cukup, apabila di tengah ujian computer/laptop mati karena 

kehabisan daya listrik maka semua jawaban yang sudah anda pilih akan hilang, dan 

otomatis nilai anda adalah 0. 

5. Jangan menutup, refresh, reload  browser pada tab ujian karena akan menghilangkan 

semua jawaban yang anda pilih. 

6. Pastikan koneksi internet anda stabil, terutama saat menekan tombol  SIMPAN 

SEMUA JAWABAN, karena server dapat memutus proses pengiriman data apabila 

sudah melebihi waktu yang ditentukan server (timeout) sehingga nilai anda 0. 

7. Apabila anda telah selesai dan merasa yakin segera menakan tombol  SIMPAN SEMUA 

JAWABAN agar data anda tidak menunggu saat masuk server karena banyak request 

dari peserta lain yang mengirim jawaban secara bersama-sama di akhir sesi. 

8. Jumlah soal sebanyak 100 soal yang terbagi dalam soal Tes Wawasan Kebangsaan 

(TWK) dan Tes Intelegensi Umum (TIU) 50 soal, soal Tes Potensi Akademik (TPA) 

sebanyak 50 soal. Setiap soal memiliki bobot 1. Tidak ada pengurangan nilai untuk 

jawaban salah.   
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9. Waktu ujian 90 menit. Tidak ada penambahan waktu untuk peserta yang terlambat 

login.  

10. Setiap peserta hanya memiliki satu kali kesempatan login. 

11. Silahkan login halaman ujian pada alamat  : 

https://karir.dinkeswonosobo.com 

12. Silahkan login ke akun peserta dengan menekan tombol Login Peserta yang akan aktif 

pada tanggal 21 Maret 2022. 

 

 

13. Silahkan masukan nomor NIK dan Password anda, centang Im not a robot (aku bukan 

robot) pada kolom captcha, kemudian klik tombol Login. 
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14. Berikut tampilan awal dashboard sebagai berikut, silahkan tunggu sampai waktu ujian 

dimulai. 

 

 

15.  Jika waktu ujian sudah dimulai, maka akan tampil  tombol Mulai Ujian Sekarang, 

silahkan klik tombol MULAI UJIAN SEKARANG. 

 

 

16. Berikut tampilan awal menu ujian 

 

 



17. Anda bisa menekan tombol dongle di pojok kiri atas agar tampilan lebih lebar. 

 

18. Silahkan mengklik radio button pada option A, B, C, D, atau E  sesuai jawaban yang 

yang anda anggap benar. 

 

  



19. Apabila sudah memilih jawaban maka kotak angka diatas akan berwarna BIRU, 

sedangkan kotak angka yang masih berwarna PUTIH berarti anda belum memilih 

jawaban. Sedangkan kolom angka yang berada dalam kotak MERAH menandakan 

posisi urutan yang sedang dikerjakan. Peserta dapat memilih nomor soal yang akan 

dikerjakan terlebih dahulu sesuai yang diinginkan. 

 

20. Apabila semua jawaban sudah dipilih dan anda merasa yakin maka klik tombol 

SIMPAN SEMUA JAWABAN. Setelah diklik maka sistem akan mengirim semua 

jawaban yang anda pilih. Anda hanya dapat menekan tombol tersebut satu kali. 

 

 

21. Apabila waktu ujian berakhir maka semua tampilan nomor dan soal akan hilang. Anda 

wajib menekan tombol SIMPAN SEMUA JAWABAN untuk mengirimkan jawaban ke 

server.  



22. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan maka dinyatakan tidak lolos semua 

tahapan seleksi dan gagal. 

23. Panitia tidak bertangguh jawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh peserta, 

kecuali server down. 

24. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

Wonosobo,  19 Maret 202 
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